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RAPORTUL ANUAL DE MEDIU PENTRU ACTIVITATEA

DESFASURATA IN ANUL 2021 LA FERMA CIUMECHIU

APARTINAND Sc NUTPJPASAP’E SRL PALOTA

1.Activjtatea de productie in anul 2021

1.1. Product/c obtinuta
La ferma Ciumeghiu apartinand SC Nutripasare SRL Palota, activitatea

consta in cresterea puilor de came in 6 hale avand o capacitate totala 330.000 capete.
In ferma au fost in anul 2021, in medie 70.420 capete I luna.
1.2. Consuni de in ateril pr/rn e
In cresterea pasarilor de came s-au folosit ca si materii prime furaje produse

de SC Nutrientul SA Palota. In anul 2021 s-a folosit o cantitate de 2.990.940 kg furaje.
( rezulta un consum de 0,11 kg furaj / pasare / zi — 2.990.940 kg furaj : 365 zile =

8.194 kg : 70.420 = 0,11 kg cap x 37 zile = 4,30 kg/cap / ciclu de crestere)( norma
BAT este de 3,3-4,5 kg / pasare)

1.3. Consuin de substante dezinfectante
In anul 2021 pentru igienizarea si dezinfectia halelor de crestere a pasarilor de

came s-au folosit 925 kg ( Deovet, Ecocid, Fumagri, Viroshield, Peroxan, Kemfoam,
Virex ) substante dezinfectante. ( consum 0,035 kg substante dezinfectante / mp
spatiu productie )( 925 kg / 26.400 mp = 0,035)( un bloc are 4400 rnp - 2 nivele X
2200 mp)( s-au crescut pui de came in 6 blocuri in peńoade difemite).

1.4. Consurn de apa
Pe parcursul anului 2021 s-a folosit o cantitate de 7.659.000 litri apa.

rezultand un consum de 108 litri apa / pasare ).( norma BAT este de pana la 1311 /
pasare / an pentru consum si spalarea halelor).

1.5. UtUitatile Ia Ferma Ciurneghiu in anul 2021:
— tapa captata: in anul 2021 s-a folosit o cantitate de 7.659 mc apa.
— nu exista evacuari in cursuri de apa.

1.6. In anul 2021 cut t’ost generate urmatoarele tipuri de deseuri:

_____ _________ - tone -ĺ Nr. Denumirea Unit Stoc la Generate Valorificate Eliminate Stoc la :

crt. deseului mas. 31.12.2020 final 31.12.2021

1. Menajer ( 20.03.01 m3 0,00 15,37 0,00 15,37 0,00

~) —~ .. .

2. Dejectii animaliere tone 0,00 720,00 720,00 0,00 0,00
(02.01.06)

~— ~ ——

3. Cadavre de pasare tone 0,000 27,000 0,00 27,000 0,000
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P~ 7~
4. Deseuri tone 0,0000 0,1003

meclicamente ;
(180702*) ________ ___

5. Ambalaje hartie si
carton (15.01.01)

1.7. Exista contracte incheiate cu:
SC ELECTRICA SA Oradea — pentru energie electrica

- SC AVE BIHOR SRL Oradea — pentru deseu menajer
- SC ECOPROVET SRL — pentru incincrare cadavre animaliere
- Sc AKSD ROMANIA SRL — pentru deseuri din activitati veterinare
- AN APELE ROMANE — Directia Apelor Crisuri Bihor — pentru apa captate
- E.ON GAZ Romania- pentru furnizarea de gaz metan
— OSPA Bihor—pentru efectuarea de studii pedologice si agrochimice

2. Sistemul de manaęemeut de media si modul de imDlementare a
politicii de prevenire aaceidenteior generate de substante periculoase

In legatura cu sistemul de management de mediu, la Ferma Ciumeghiu
apartinand SC Nutripasare SRL Palota exista numit responsabil cu protectia mediului /
punct de lucru, in persoana sefhlui de ferma dr.vet. MARTI AUREL

Deasemenea, la nivelul fermei exista numit responsabil Cu verificarea starii
retelei de canalizare si a lagunelor de depozitare a dejectiilor, pentru prevenirea si
detectarea eventualelor poluari ale mediului.

A fost intocrnit P1anu~ operativ de prevenire si management al situatiilor de
urgenta, si a fost instruit personalul in acest sens.

tone

0,0000

0,0000

0,00000,1003

0,00 0,00 0,00 0,00

0,006. Ambalaje plastice ( tone 0,00 0,00 ‘ 0,00 0,00
15.01.02)

~ 7. Amestecuri tone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
rnetalice(02.01.1O
) ‚

8. Materiale plastice ( tone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.01.39.)

9. Flartie si carton tone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
( 20.01.01.)

10. Ambalaje subst. tone 0,0000 0,0 166 0,00 0,0 166 0,0000
dezinfect.
(15.01.10.)

TOTAL 0,00 762,49 720,00 42,49
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La nivelul fermei au fast intacrnite urmatoarele registre de evidenta:
- evidenta gestiunii deseurilor generate, Ia Ferma Ciurneghiu
- evidenta apelor captate de Ia forajul propriu, Ia Fenria Ciurneghiu
— registrul de verificare zilnica a starii retelei de canalizare si a platformei de

depozitare a dejectiilor, la Ferma Ciurneghiu
- evidenta accidentelor de rnediu, la Ferrna Ciurneghiu
- evidenta reclamatiilor de mediu, la Ferma Ciumeghiu
- Plan de inchidere, la Ferma Ciumeghiu
- evidenta buletinelor de analiza pe factori de mediu, la Ferma Ciumeghiu.

In legatura cu politica de prevenire a accidentelor generate de substante
periculoase, la nivelul unitatii a fast instruita d-nul MARTI AUREL.

Substantele periculoase folosite in unitate sunt dezinfectantii folositi in
concentratii de pana la 1 % si deseurile de medicamente. Dezinfectantii sunt depozitati
in magazie speciala, jar deseuńle de medicamente sunt depozitate in recipienti speciali
pusi la dispozitia unitatii de catre SC AKSD ROMANIA SRL (agentul calector).

In anul 2021 la Ferma Ciumeghiu nu au fast inregistrate incidente legate de
manipularea, depozitarea si folosirea substantelor periculoase pentru mediu.

3. Date de monitorizare a ernisiilor pe factori de medin

3.1. Ape subterane
In anul 2021 la Ferma Ciumeghiu s-au efectuat analize la puturile de

observatie ( 3 puturi in sem I, 3 puturi in sem II ) de langa platforma de depozitare a
dejectiilor ( efectuate de C.M.S. Cluj-Napoca ) Cu frecventa de monitorizare
semestriala.

Nu au fost inregistrate depasiri ale valorilor lirnita de prag adrnise.
S-au anexat 6 buletine de analiza pentru apa subterana din puturile de

observatie ( 3 buletine analiza pentru semestrul I al anului 2021 — nr. 913, 914, 915 !
19.04.2021, 3 buletine analiza pentru semestrul II al anului 2021 —2440, 2441, 2442!
24.09.2021).

3.2. Ape uzate mena/ere
In anul 2021 la Ferma Ciumeghiu s-au efectuat anahze la apele uzate

menajere din bazinul vidanjabil betanat aferent fîltrului sanitar ( efectuate de CAO ) cu
frecventa de monitorizare’ la §ecare vidanjare ‚.

Nu au fast inregistrate depasiri ale valorilar limita de prag admise.
Deaarece in anul 2021 a fast efectuata a vidanjare, s-a anexat 1 buletin de

analiza pentru apa uzata menajera (1 buletin de analiza pentru anul 2021 — R.I. nr.556!
05.04.2021 ).
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3»?. Aer
Amoniac
In anu~ 2021 Ia Pci-ma Ciumegl-tiu s-au efectuat analize la indicatorul arnoniac

( efectuate de laboratorul Centrului de Mediu si Sanatate CIuj-Napoca ) cu frecventa de
monitorizare anuala.

Nu au f’ost inregistrate depasiri ale valorilor limita de prag admise.
S-au anexat 6 buletine do analiza pentru indicatorul amoniac ( 6

pentru anul 2021 in trei zUe dif’erite, in 2 puncte distincte — R.I. nr.2086, 2087,
2104,2118,2119 / 17.08.2021 ).

ANEXA II
4. Raportarea E-PRTR

Formular pentru raportare PRTR

buletine
2103,

Partea 1: Datele do referinţă

- Datele operatorulul
Anul do referinţă 2021
Numarul do identificare, RO6BH_714

codul complexului industrial *

Numele societăţU mamă SC NUTRIPASARE SRL PALOTA

Numele complexului industrial FERMA DE CRESTERE PASARI CIUMEGHIU

Strada -

Numarul -

Codul postal 417195

Oras/sat CIUMEGHIU

Codul CAEN ** 0147

Activitatea economica principală Cresterea intensiva a pasarilor

Bazin hidrografic CULISER

Longitudine 589844,37

Latitudine 240355,16

*
) pentru prima raportare in Registrul E-PRTR so va completa do către autoritatea do

mediu competentă urmând ca în raportările următoare acesta să fie completat do către
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operatori
** ) so vor completa noile coduri CAEN in[rale în vigoare de Ia 1 ianuarie 2008 ce

vor conţine 4 caractere

- Confidentialitatea asupra datelor operatoruiui
(şe va bifa căsuţa corespunzătoare, in caz afirrnativ completându-se şi tabelul do mai jos)
Confidentialitatea datelor Da Nu

~ ~xţ
Datele Motivul confidetialitatii

Observatil asupra confidentialitatii

c) Datele optionale privind operatorul

Volumul productiei 70.420 capote

Numarul instalatiilor 1

Numarul orelor de functionare intr-un 24 ore / zi, 365 zile / an, 8760 ore / an
an (h/a)

Numarul angajatilor 46

Spatiu pentru informatli textuale sau adrese de Internet, mentionate de catre complexul
industrial sau societatea mama
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Partea 2: Activitati PRTR

Actjvjtatea PRTR Activitatea IPPC

Activitatea principala 7 ( a ) ( I )Instalatü pentru 0.6. a) Instalatü pentru cresterea
cresterea intensiva a intensiva a pasarilor sau a porcilor
pasarilor cu o capacitate cu avand a capacitate mal mare de
mal mare de 40000 de 40000 do locuri pentru pasari.
ocuri pentru productia do
pasari.

Activitati secundare - -

completate în ordine

***) activitatea principală este doar una singură

- Confidentialitatea activitatitor PRTR
(se va bifa căsuţa corespunzătoare, in caz afirmativ completându-se şi tabelul do mai

ios)
Confidentialitatea datelor da nu

Date Motivu I confidentialitatU

ObservatH Canfidentialitate
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Partea 3:
a)

Emisille si transferurile in afara ampiasamentului
Emislile in aer

Poluant emis A E R
Nr. din Denumire poluant Valoarea Cantitatea totala Emisia Metoda Metoda utilizata

Anexa II do prag anuala (kg/an) accidentala ( M, C, E)
(Kg/an) (kg/an)

Amoniac ( NH3 ) 10000 12000 0 C EMEP
Metan ( CH4) 100000 1300 0 C EMEP
Protoxid de azot ( N20 ) 10000 100 0 C EMEP
Pulberi ( PM1O) 50000 1400 0 C EMEP
Dioxid de azot ( N02 ) 1900 0 C EMEP
NMvoc 7600 0 C EMEP

~) Pentru M = Metoda analitica utilizata

Pentru C = Metoda de calcul utilizata.
Pentru F — nu este necesara declararea metodei

Conform datelor de emisie raportate şi a prevederilor HG. nr.140/2008 instalaţiile operate de Dumneavoastră se înscriu în Registrul E-PRTR?
( vă rugăm bifaţi căsuţa corespunzătoare)

daL~

b) Emisiile In apa ( emisii directe In apa)
Poluant emis A P A

Nr. din Denumire poluant Valoarea Cantitatea totala Emisia Metoda Metoda utilizata
Anexa II de prag anuala (kg/an) accidentala ( M, C, E) * )

(Kg/an) (kg/an)
Nu este cazul - - - -

* ) Pentru M = Metoda analitica utilizata

Pentru C = Metoda de calcul utilizata
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Pentru E — flu este necesara deciararea metodei
Conform datelor de emisie raportate şi a prevederilor HG. nr.140/2008 nstalaţiile operate de Dumneavoastră se înscriu în Registrul F-

PRTR? (vă rugăm bifaţi cäsuţa corespunzătoare) da

c) Emisflle in so!
~_________ Poluant emis S 0 L
~ Nr. din Denumire poluant Valoarea Cantitatea totala Emisia Metoda Metoda utilizata

Anexa II de prag anuala (kg/an) accîdentala ( M, C, E)
~__________ (Kg/an) (kg/an)
,- Nuestecazul - -

Conform datelor de emisie raportate şi a prevederilor HG. nrl4O/2008 instalaţiile operate de Dumneavoastră se înscriu în Registrul E-PRTR?
(vă rugăm bifaţi căsuţa corespunzătoare) da I x

ci) Transferul poluantilor in apa uzata
Poluant emis Transfer in apa uzata

Nr. din Denumire poluant Valoarea Cantitatea totala Emisia Metoda Metoda utilizata
Anexa II do prag anuala (kg/an) accidentala ( M, C, E) lv )

(Kg/an) (kg/an)

Conform datelor de emisie raportate şi a prevederHor kG, nr.140/2008 instalaţiile operate de Dumneavoastră so înscriu în Regktrul F-FRTR?
(vă rugăm bifaţi căsuţa corespunzătoare) da ____

xl
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a) Evacuarea deseurilor periculoase ~‘ 2 tla

In interiorul tarli Metoda Metoda utilizata Cantitatea totala
(M, C, E) anuala (kg/an)

Pentru valorificare - - - -

CR)
Pentru eliminare - - - -

CD)
In alte tan Metoda Metoda utilizata Cantitatea totala Numele Numele intreprinderU de Adresa amplasamentului

(M, C E) anuala (kg/an) intreprinderU de valorificare/ eliminare efectŕv de
valorificare/ valorificare/eliminare

eli m ma re
Pentru valorificare - - - -

CR)
Pentru eliminare - - - -

CD)

Conform datelor de emisie raportate şi a prevedenilor H.G. nr.140/2008 instalaţiile operate de Dumneavoastră se înscniu în Registrul E-PRTR?
(vă rLlgăm bifaţi căsuţa corespunzătoare) da ____

f) Evacuarea deseurilor nepericuloase ~ 2000 tia

Conform datelor de emisie raportate şi a prevederilor HG. nr.14012008 instalaţiile operate de Dumneavoastră se înscniu în Registrul E-PRTR?
(vă rugăm bifaţi căsuţa corespunzătoare) da ____ ~I~J

In interiorul tarii Metoda Metoda utilizata Cantitatea totala anuala (to/an)
(M, C, E)

Pentru valonificare - - 720
Ś~Ĺ
Pentru eliminare - - 42,49
(D)
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g) Confidentialitatea datelor pentru emisia in aer si apa
(se va bifa căsuţa corespunzătoare, in caz afirmativ completându-se ~î tabelul de maŕ jos )

da flu

~________ Poluant emis Date confidentiale A E R
Nr. din Denumire poluant Cantitatea Emisia Metoda Metoda utilizata Grupa do poluanti Motivul confidentialitatU

• Anexa H totala accidentala ( M, C,

I anuala (kg/an) E)(kg/an)

daf__ nu

~H

Poluant emis Date confidentiale A P A
Nr. din Denumire poluant Cantitatea Emisia Metoda Metoda utilizata Grupa de poluanti Motivul confidentialitatii

Anexa II totala anuala accidentala ( M, C,
(kg/an) (kg/an) E)
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I-U ConfidentiaUtatea datelor pentru emisia in sol si transferul poluantilor in apa uzata

da flu

Poluant emis Date confidentiale S 0 L
Nr. din Denumire poluant Cantitatea Emisia Metoda Metoda utilizata Grupa de poluanti Motivul confidentialitatľ

Anexa II totala anuala accidentala ( M, C,
(kg/an) (kg/an) E)

da nu xl

Poluant emis Date confidentiale Transfer in apa uzata
Nr. cm Denumire poluant Cantitatea Emisia Metoda Metoda utilizata Grupa do poluanti Motivul

Anexa II totala anuala accidentala ( M, C, confidentialitatH
(kg/an) (kg/an) E)
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~) Confidentialitatea datelor pentru transferul deseurilor periculoase si a deseurilor nepericuloase in afara amplasamentLilui

(se va bifa căsuţa corespunzătoare, in caz afirmativ completându-se şi tabelul de mai jos)

da ____I nulxH

iRinteriorul tarii Metoda Metoda Cantitatea totala Motivul
(M, C, utilizata anuala (kg/an) confidentialitatfl

E)
Pentru valorificare - - - - -

( R)

Pentru eliminare - - - - - - -

(D)

In alto tan Metoda Metoda Cantitatea totala Numele Numele Adresa Motivul
(M, C, utilizata anuala (kg/an) intreprinderU de intreprinderü de amplasamentulu confidentialitatii
E) valorificare/ valorificare/ I efectiv de

eliminare eliminare valorifîcare/elimi
n are

Pentru valorificare - - - - - -

(R)

Pentru eliminare - - - -

(D)
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Partea 4 : Persoana care completeaza formularul de raportare PRTR

Numele si prenumele:

Telefon:

E-Mail:

Localitate

Data intocmirii,

24.02.2022

DRAGU DAN

0727200924/0259.471811

dan.dragu~nutrientuI.ro

PALOTA, JUDET BIHOR

operatorului
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5. Plan operativ de prevenire si management al situatilor de ur~enta pentru
aim! 2011, Ia Ferma Ciume~hiu

A) Datele de identificare a obiectivuluj
i. SC NUTRIPASARE SRL PALOTA
2. Forma de proprietate : privată
3. Datele de identificare a societă;ii :

a cod fiscal : RO 32572540
nurnăr de înregistrare Ia ORC Bihor: J5/1994/2013

a sediul social : Palota, str. Campului, nr.1,jud. Bihor
4. Telefon de la serviciul de permanentă a! unităţii : 0259.471811
5. Prezentarea generală a obiectivului şi a activităţilor desfăşurate;

inventarierea activităţilor , locurilor şi instalaţiilor care pot furniza poluări
accidentale ; măsuri pentru prevenirea acestora

A.Descrierea terenului
A.1 Aşezarea terenului
Ferma Ciumeghiu aparţinând S.C. Nutripasare S.R.L. este amplasată în

extravilanul localităţii Ciumeghiu la mai mult de 1000 m faţă de zona rezidenţială .

Localitatea Ciumeghiu se află situată în partea de nord-vest a ţării ,în partea de
sud-vestică a judeţului Bihor, zonă caracterizatä de terenuri relativ plane — Câmpia de Vest.
Amplasamentul unităţii se află pe drumul naţional DN 79 Oradea-Timişoara, pe partea
dreaptă în sensul Oradea-Timişoara.

A.2 Dreptul actual de proprietate
Menţionăm că societatea S.C. Nutripasare S.R.L. este proprietarul terenului aflat în

folosinţă in extravilanul localităţii Ciumeghiu, conform extraselor de carte funciară.
A.3 litilizarea actuală a terenului

In incinta Complexului se află următoarele obiective:
~ 6 hale de creştere , în suprafaţă de 1 800 mp fiecare ; sunt construcţii realizate din

cărămidă, pe fundaţü din beton, acoperite cu tablă ondulată;
‘ 12 buncăre pentru depozitarea fürajelor cu capacitatea de 10 tone fiecare;
• corp adrninistrativ 1 , vestiare , grupuri sociate şi filtre sanitare - in suprafa;ă de 315 mp,

este a construcţie realizată din cărămidă, pc fhndaţie din beton, acoperită cu ţiglă;
o corp administrativ 2 , vestiare , grupuri sociale şi filtre sanitare - adăpostite într-o clădire

în suprafaţă de 330 mp, realizată din cărămidă, pe fundaţie din beton, acoperită cu ţiglă;
~ rezervor semiîngropat cu un volum de 100 mc;
. staţie pompare clădire in suprafaţă de 60 mp, realizată din cărămidă, PC fundaţie din

beton, acoperită cu ţiglă;
o rampa de încărcare, in suprafaţă de 250 mp;
a staţie TRAFO în suprafa~ă de 247 rnp fiecare şi zona de protecţie aferentă;
‘ ceni.rala termică, în suprafaţă de 280 mp ,actualmente af1ată in stare de conservare;
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o depozit de carburanti , in suprafată de 65 rnp, actualmente aflat in stare de conservare ;

o p~atforme betonate,drurnurj de acces şi spa~ii de parcare, în suprafaţă de 33805 rnp;
zone verzi, in suprafaţă totală de 109233 rnp.

Prin promu~ de activitate unitatea aparţine sectorului zootehnic , obiectul de activitate
constituinclu-1 cre~terea puilor dc came BroiHer in sistem intensiv.

Activitatea unităţii se desf~oară in 6 blocuri. Dimensiunile spaţiului tehnologic
sunt de 20 mx90m=1800 rn2/nivel,spa;iu util 1560 mp,cu o densitate de păsări tip Broiler de
16 bucim2—*nurnăr păsări/hală =16 bucăţi/m2 x 1560 m2 ~25O00 păsări!nivel rezultând un
număr de păsări în fermă de 27500 păsări!nivel x 6 nivele (2 nivele / bloc ) = 330000 păsări .

Consumul zilnic individual cuprins între 90—100 g de furaj/zi.
Pentru creşterea puilor de came se foloseşte sistemul intensiv do creştere Ia so!, bazat pe
cicluri tehnologice cu o durată de 40-42 de zilei.

Ciclul de producţie penn-u fiecare serie populată este de 60 zilei, din care 40 zile
nentru creştere şi 20 zile penn-u executarea lucrărilor de depopulare , curăţenie mecanică ,

dezinfecţie şi odihna halelor precum şi pentru repararea tuturor utilajelor şi instalaţiilor din
adăposturi ; se execută prima fumigaţie a halei , dezinfecţia incintei şi a căilor de acces
precum şi deratizarea şi dezinfecţia fermei .

Fiecare hală de producţie este compartimentată în:
. Spaţiul de producţie propriu zis, are suprafata de 1560 mp / nivel (se păstrează 0

distanţă tehnologică de un metru de la zid pe toată circumferintă halei) şi este dotat cu
echipamente speciale pentmu thrajare, adăpare, colectare ouă, ventilaţie şi încälzire;

. Camera tampon care adaposteste dulapul de comanda si sistemul de supraveghere
automatizat precum Si materialele de uzură.

. Spaţiu pentru panourile electrice.
Sistemul de branire a găinilor ouătoare a fost astfel conceput încât să fie asigurat

accesul usor la hrană.
Linia de furajare este formata din buncăraşe de furaj (alimentate din două buncare

exterioare cu capacitatea de 10 tone űecare), ţevi cu spirală de antrenare, motor de antrenare
automatizat cu senzori, contactori de protectie pentni motoare.

Sistemul de fliraj are este suspendat, füncţionează automat, comandat prin senzori
de furaje ce asigura un confort optim in utilizare precum si acces liber in hală pentru
curăţirea dupa Jiecare ciclu .

Furajarea se face cu hrănitori circulare, fUnd repartizaţi 40-50 de pui de
camne/hrănitoare.

Momtalitatea este un atribut normal planifîcat care in condiţiile în care nu depăşeşte
procentul de 6% pe serie nu provoacă dezechilibre economice.

Intre două cicluri halele sunt curăţate,spălate şi dezinfectate,creându-se vidul
sanitar. Spălarea se face in două etape :iniţial se curăţă podelele, pereţii, tavanele, instalaţiile
de hrănire ~i adăpare cu fhrtunuĘcu un volum mare de apă la presiune scăzută, după care se
continuă spălarea cu jet de apă Ia presiune ridicată.

Dezinfecçia se face prin pulverizare de soluţii dezinfectante în concentraţii de max
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1%.
Accesul in unitate a persoanelor se va face nurnai prin filtrul sanitar care asigură un

spatiu de dezechipare de haine de stradă şi dulapuri meta[ice pentru păstrarea acestora
(vestiar negru), un spatiu funcţional pentru WC, cIu~ si ~avoar ~i o incăpere pentru echiparea
cu echiparnentul de lucru şi păstrarea acestuia, spatiul este amenajat in a~a fel incat să fie
uşor lavabil şi dezinfectabil.

Accesul vehiculelor se face pe 0 singura poarta prevazuta cu dezinfector rutier,
amenajat corespunzator meat sa asigure Ia rulare acoperirea anvelopelor cu dezinfectant pe
intreaga circumferinta a rotilor.

Unitatea asigură spa;ii necesare pentru depozitarea üirajelor şi materiilor furajere,
spatiu necesar magaziei pentru medicamente de uz sanitar veterinar ~i dezinfectante.

Capacitatea actuală a Complexului Ciumeghiu este de 55000 capete! bloc x 6
blocuri = 330.000 capete pui.

Reţeaua de distribu;ie este din ţevi cu diametrul de 100 mm până Ia rezervorul de
inmagazinare şi din PVC de 110 mm restul reţelei de distribuţie.Reţeaua de aducţiune este de
tip inelar şi măsoară 3800 m.

Sursele de apa au amenajată zona de protectie saiiitara, conform normelor in
vigoare.

Necesarul de apă pentru buna funcţionare a obiectivului s-a determinat conform
STAS 1478-90.

Apele uzate menajere sunt evacuate într-un bazin colector vidanjabil, din beton V
= 15 mc prin reţea de canalizare din tuburi de beton ~ = 200 mm,L= 1300 m lungime .De
aici apele vor fi vidanjate cu o frecvenţă impusă de necesităţi.

Apele uzate,de spălare provenite din activitatea punctului de lucru sunt colectate de
către un sistem distinct de canalizare format din tuburi de fontă cu diametrul de 100 mm şi
sunt conduse în canalele deschise ,din beton,dispuse în jurul halelor pe o lungime de 1025
m.De aici sunt pompate către bazinele de stocare prin intermediul unei staţii de pompare
echipată en o electropompă EPEG cu caracteristjcile :Q=65mc/h, nH5mCA,P=17,5
~W.Conducta de refhlare este din oţel cu diametnil de 110 mm şi lungimea de SOm.

Apele meteorice provenite de pe platforma unităţii ,mn afara platformelor se scurg
în mod natural, urmând panta terenului în şanţurile de pe marginea drumului DN 79.

Apele uzate menajere şi cele provenite de Ia spălarea spaţiilor administrative sunt
evacuate în bazinul colcctor din beton, V = 15 mc prin reţeaua de canalizare din tuburi de
beton ~ = 110 mm , L=50 m lungime, de unde sunt vidanjate de către S.C. Arany Inghetata
S.R.L. şi transportate ~a staţia de epurare.

Platforma de stocare a arnestecului de găina; şi aşternut uzat va prezinta
hidroizolaţie la pardosea~ă, va fi construită din beton şi prevăzută cu pereţi de sprijin inalţi de
1,5 metri, de asemenea hidroizolaţi,pe trei laturi . In acest scop se va asigura platformei panta
necesară scurgerii 2-3 % şi drum de acces .Se vor construi şi praguri de reţinere a efluentului
şi canale de scurgere a aeestuia către un bazin de retenţie. Platforma va avea capacitate
suficientă de stocare, iar amplasamentul său va respecta distanţele impuse prin normele



Raport anual de rnediu Ia Sc Nutripasare SRL Palota - punct de tucru Fen~a Ciumeghiu, anul 202

igienico-sanitare şi de rnecliu în raport cu zonele rezidenţiate aproxirnativ 100 rn.Se va
respecta obhgatoriu condiţia de amplasare Ia o distanţă do ccl putin 50 rn ťaţă de locuinţc
sursele de apă potabită.

A.4 Masuri in eaz de poluari accidentale
In urma analizei activităţilor desf~urate pe amplasarnent s-a stabilit cu tehnologul

beneficiarului , că poluarea accidentală a apei este consecinţa produccrii unuia dintre
urrnătoarele evenirnente :

. eventualele fisuri apărute la conductele de canalizare;

. fisuri ale peretilor bazinului de stocare a apelor uzate de la filtrul sanitar

. fîsuri ale peretilor bazinului de stocare a apelor de pe platforma de depozitare a
dej ectiilor

Măsuri de prevenire a poluárilor accidentale luate de către benelkiar:
In vederea eliminării posibilităţii producerii a unor accidente de acest tip se

realizează remont general la toate instaţiile Cu 0 frecvenţă bianuală , jar periodic este
urmărită starea tehnică a instalaţiilor.

Deasemenea exista un responsabil care verifka zilnic starea amplasamentului,
pentru a sesiza eventualele poluari accidentale.

Poluarea accidentalä a apelor freatice şi a solului poate fi consecinţa producerii
unuia dintre urm&toarele evenimente:

. colmatarea căminelor — decantor de colectare a apelor pluviale;

. eventuale fisuri ale sisternelor de canalizare

. ňsuri ale peretilor bazinului de stocare a apelor de pe platforma de depozitare a
dejectiilor.

Măsuri pentru prevenirea poluărilor accidentale adoptate de către beneficiar:
. periodic , canalizarea de incintă şi cărninele se golesc şi se curăţă pentru înlăturarea

depunerilor
‘ bianual toate instalaţiile sunt supuse remontului general.

Modul de acţiune în cazul producerii unei poluări accidentale ; diminuarea şi
combaterea efectelor produse.

S-a întocmit pornind de la punctele considerate ca fund critice , în strictă corelare
Cu metodologia cadru a planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale
prevăzută în Ordinu~ nr.278/1 997 a~ MAPPM.
I.Intervenţia în cazul spargerii conductelor constă în:

. anunţarea rapidă a conducerli

. conducerea unităţii dispune anunţarea persoanelor sau colectivelor cu atribuţii pentru
intervenţie şi pentru combaterea efectelor poluärii;

. conducerea unităţii anunţă rapid sisternul de gospodărire a apelor , pompierii , APM
,etc şi informează periodic asupra desfăşurării operaţiunilor;

. colectivele cu atribuţii pentru intervenţie şi pentru combaterea efectelor poluării adoptă
următoarele măsuri :
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golirea irnediată a conductei prin pomparea produsului vehiculat în rezervorul
corespunzător ;

e izolarea conductei prin blindare;
o identificarea spărturii ;
. aburirea conductei ;
. înlăturarea produsului deversat;
o intervenţia pentru înlăturarea defecţiunii ;
‘ proba de etanşeitate;
• repunerea in füncţiune a conductei.

Dacă pe perioada realizării celor de rnai sus se constată că flu sunt suficiente
mijloace sau dacă există pericolul de extindere astf’el încât situaţia să scapë de sub control ,

conducerea unităţü solicită sprijinul unităţilor cu care s-au stabilit anterior relaţii de
colaborare şi anunţă de urgenţă sistemul de gospodărire al apelor.
După remedierea situaţiei conducerea unităţii anunţă sistemul de gospodărire al apelor ,

APM şi restul forurilor competente de sistarea fenomenului şi dispune stabilirea
responsabilităţilor.
2 .Intervenţia în cazul spargerii unui rezervor constă in:

. - anunţarea rapidă a conduccrii

. - conducerea unităţii dispune anunţarea persoanelor sau colectivelor cu atribuţii pentru
intervenţie şi pentru combaterea efectelor poluării ;

. - conducerea unităţii anunţă rapid sistemul de gospodărire a apelor, pompierii , 1PM
,etc şi informează periodic asupra desfăşurării operaţiunilor;

. - colectivele Cu atribuţii pentru intervenţie şi pentru combaterea efectelor poluării
adoptă următoarele măsuri:

. realizarea traseului pentru transvazarea produsului din rezervorul spart in unul
corespunzător, prin mânere de vane corespunzătoare şi pompare;
supravegherea permanentă a stării căminelor decantor , până la eliminarea completă a
efectelor poluării ;

. izolarea rezervorului spart şi predarea lui echipei de intervenţie;

. intervenţia pentru înlăturarea def’ecţiunii;

. proba de etarişeitate;

. repunerea în funcţiune a rezervorului ;

. recuperarea produsului deversat de pe sQl ;

. decopertarea solului in zona contaminată cu colectarea solului infestat;
Dacă pe perioada realizării celor de mai sus se constată că flu sunt suficiente

mijloace sau dacă există pericolul de extindere astfel încât situaţia să scape de sub control ,

conducerea unităţii sohcită sprijinul unităţilor cu care s-au stabilit anterior relaţii de
colaborare ~i anun;ă de urgenţă sistemul de gospodărire al apelor.

După remedierea situaţiei conducerea unităţii anunţă sisternul de gospodărire al
apelor , APM şi restul forurilor competente de sistarea fenornenului şi dispune stabilirea



Raport anual cle mecliu Ia SC Nutripasare SRL Palota — punct dc lucru Fermu Ciurn~ghiu. aiiul 2021

responsabi I itäţi br.
3. lntervenţia în cazul unci deversări constă în :

. anunţarea rapidă a conducerii

. conducerea unităţii dispune anun rca persoanebor sau colectivelor cu atribuţii pentru
intervençie ‘şi pentru combaterea efectebor pnluării ;

o conducerea unităţii anunţă rapid sistemul de gospodărire a apebor , pornpierii , APM
,etc şi informează periodic asupra desMşurării operaçiunilor;

. colectivele cu atribuţii pentru intervenţie şi pentru combaterea efectelor poluării adoptă
urrnătoarele rriăsuri :

. colectarea şi recuperarea produsului deversat;

. supravegherea perrnanentă a stării căminelor;

. decopertarea sobului in zona contaminată cu colectarea solului infestat;
Dacă pe perioada realizării celor de mai sus se constată că flu sunt sulkiente

mijloace sau dacă există pericolul de extindere astfel încât situaţia să scape de sub control ,

conducerea unităţii solicită sprijinul unităţilor cu care s-au stabilit anterior relaţii de
colaborare şi anunţă de urgenţă sistemul de gospodărire a! apelor.

După remedierea situaţiei conducerea unităţii anunţă sisternul de gospodărire a!
apelor , APM şi restul forurilor competente de sistarea fenornenului şi dispune stabilirca
responsabilităţilor.

Numere de telefon pentru a~unţarea producerii unei poluări;
. A.N.Apele Române — Directia Apelor Crişuri : 0259.444237, 442033
. APM — Bihor: 0259.444590
. Garda Nationala de Mediu — Rihor :0259.442500

6. Sesi.zari si reclamatii din partea Dublicului
h~ anut 2021 nu au fost reclamatii din partea publicului pentru activitatea

desfasurata la Ferma Ciumeghiu apartinand SC Nutripasare SRL Palota.
Publicul interesat poate sa consulte Ia sediul sc Nutripasare SRL, din str.

Campului, nr. 1, corn. Palota, judet Bihor sau Ia punctul de lucru Ferma Ciumeghiu,
documentatia depusa ( cerere, f’ormular de solicitare, rezumat netehnic, raport de
amplasament ), Autorizatia integrata de mediu afcrcnta fermci Ciumcghiu, Avizul de
gospodarire a apelor aferent fermei Ciumeghiu.



— CEí’TR tJL DE MED;u ~[ 3ANATArE Çcmlicas: NR\u;IÇNI:’SR LN!’~O~)UDJ—2Uľ5 ţ73~tMĺ(l(~
1 cruncir~ %l “uio’~ ~ ~o i mi ‘ ox 1” [010 (

‘1 (% ( (~ \(\(i() ii Ç[~(fl[((I~()i ‘Oil’ ((

. .. ‘ \‘(U(, ‘l(1’’ 22:2( ((7 2cł~_r~r:í-.i.~;.::T~.. :

( :‘-,‘:,,‘.L~ ,‘

;,.... .,, ..

. ,~ . ~ ‘‘,‘)~4~~’[~3

‘‘ :i’ ~‘ :3’.l~’l ~-tn:ii:c’7io’~č~e~.r’ . -

~

SR EX ISO;IEC [7025:201 S
CERIFICAT DE :\CRED1’LĄRE

Li 9-17

~A?OFĹT r~~HNcERcÄRE NR. 2119117.08.2021
Exemplar 1 din 1

: ~‘PASÁRJ SRL, . Palo~a, sir. Câmpului, nr. 1,jud. Bihor

.. CJ-:RE : 14ť !19.03.2021

ELUL PROBEI: aer (imisU)

hOC DE PRELEVAREÍADRESĂ: Limită incintă Sud, Ferma Ciumeghiu, extravilanu localităţii

Ciumeghiu, jud. Bihor

PROBA PRELEVATĂ DE: Departament laborator - specialist de rnediu ~chiopu Ciprian MSc.

MODUL DE PRELEVARE Şl CONSERVAREA PROBELOR:
Prelevarea: pentru determinarea NH3 s-a realizat Tn barbotoare Cu soluţii absorbante specifice
care se păstrează a 4°C până a analiză (maxim 24 h).

‘tCt.flp~MpNŢp Fn; fl~tTF

r’2ntru pr~evare s-au utHizat: pompă APEX 9 seria 1676216, rotametru GE700B seria p3.3, staţie
~ 2 ~r~a M71564. ~uzcl~ digital COMPASS seria 42.1008, ar pentru

:-~u~zat S~ UuowuieCru bPbCC: úU seria 30102.

:Sr~~JOL UM AER RECOLTAT: NH3: 2 I/min/60 I

DATű ‘~Pt’PREĹEVĂP’H: î2.082021/15°°-15~°

‘-~R RECEPTIE/DATA/ORA: 279211105.2021108°°

~?LOR: i~.0E. 2021

taheful n~ I ~a referă numai Ia proba supusă incercării
~apcíĹui ca rica care uSe ritocrnii na-un exemplar caress difuzează beneficiarului, ar copia scanată rämáne

laboratorului.
3.Se interzice reproducerea Raportulul de Tncercare în alte scopuri decât cel pentru care a fast eliberat sau
repraducerea parţială a Raportului de !ncercare fără acardul scris al SC Centrul de Mediu şi Sánatate SRL.

APROBAT
DIRECTOR

~rof Msoc Dr Anç~ Elena Gurzău

Faq 1 din 2 , ‘~ FL 11 05
EdiUa: 6/0119; Revizia: 4/01 .21



TABEL NR. I

NR DENUMIRE VALOARE VALOARE METODA DE
CRT TNCERCARE UM DETERMINATĂ ADMISĂ** ÎNCERCARE

SR ISO 8756: 1996
1. Temperatura DC 27 p0-os

SR ISO 8756: 1996
2. Presiune kPa 100,2 - P0-05

SR 50 8756: 1996
3. Umiditate % 40 - P0-05

~ Viteza ~I direcţia mis -/calm 1 ILL-59, P0-05vântului * atmosferic
STAS 10812: 1976

5. Arnoniac (N H3) mg/rn3 <003 - PTL-38, P0-05

Note:
I •»cť’ rezultate sub limita cie determinare a metodei.
2. lnformaţiile marcate cu ,, * ‘ NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii

suplirnentare vă rugăm să solicitaţi certificatul de acreditare Ia cmsä~ehc.ro.
3. Informaţiile marcate cu ,, ~ sunt furnizate de client.
4. ConcentraţHle sunt exprimate în mg/rn3, raportate Ia temperatura de 293 K şi presiunea 101,3

kPa.

Verificat Întocmit
Şef laborator Responsabil grelevare

chim. Art~Ia-Vălcan specialist de medi~chiopu Ciprian MScç

Pag. 2 din 2 FL-i 1-05
Ediţia: 6/0119; Revizia: 4/01 21
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SR. EN [501W P023:20i5
CERIII:[CAr DE ACREDITARE

LI 947

?~A~D~\T DE ÎNCERCARE NR. 2118117.08.2021
Exemplar 1 din 1

D~,3 ~E SRL, bc. Palota, str. Câmpului, nr. 1, jud. Bihor

;

~ C~jJ~ PROBEI: aer (imisii)

LOC DE PRELEVAREIADRESĂ: Limită incintă Nord, Ferma Ciumeghiu, extravilanu localităţU

Oíurneghiu, jud. Bihor

PROBA PRELEVATĂ DE: Departament laborator - specialist de mediu Schíopu Ciprian MSc.

MODUL DE PRELEVARE Şl CONSERVAREA PROBELOR:
Prelevarea: pentru determinarea NH3 s-a realizat Tn barbotoare cu soluţii absorbante specifice
care se păstrează Ia 4°C până Ia analiză (maxim 24 h).

ECHIPAMENTE FOLOSITE:
?entru prelevare s-au uti~izat: pompă APEX 6 seria 515391, rotametru GE700B seria p3.3, staţie

2flNPAfl 2 oer~a M71564, busolă digital COMPASS se~a 42.1008, iar pentru
: ~:, :.p•ac: .. -~;u SPECORD 30 seria 30102.

‘U;’ “~ER RE~:,;:::,:J: NH3: 2 l/min/60

.~1 uRA PRELEVĂRH; 12.08.2021/14~~-1 525

;; ~ Ç~~kU\TAfQfkí4: 2731/1 3.O8.2021/08~~

, :~«‘ ‘:;rsT~ci Î~1CERCĂRILOR: 13.08.2021

: :: : :0’ sun~ :a~zaze in tabelul nr. 1 si se reŕeră numai Ia proba supusă încercărü.

~~~--un exemplar care se djťuzează beneřicjaruluj, jar copja scanată rămáne
laboratorulul.
3.Se jnterzjce reproducerea Raportulul de Încercare rn alte scapuri decât cel pentru care a fast eliberat sau
reproducerea parţială a Raportului de Incercare fără acordul scris al SC Centrul de Mediu şi Sănatate SRL.

APROBAT
DIRECTOR

Prof. Asoc. D~.~Ança Elena Gurzău
ŕ~~’U N

( ~l~7
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TABEL NR. I

~ NP’ DENUMIRE I VALOAF(E VALOARE METODA DE
~ CRT ÎNCERCARE UM DETERMINATĂ ADMISĂ** ÎNCERCARE

! SR SO 8756: 1996
~ 1 Temperatura 00 27 P005

~ SR ISO 8756: 1996
2. Presiune kPa 100,2 - P0-05

SR ISO 8756: 1996
3. Um~ditate 40 - P0-05

‘~ Viteza şi direcţia rn/s -/calm - ILL-59, P0-OS
vântului atmosferic

STAS 10812: 1976
5. Arnoniac (NH3) mg/rn3 0,074 - PTL-38, P0-OS

Note:

C

I.,,<” rezultate sub lirnita de determinare a rnetodei.
2. Informaţiile marcate cu ,, * ‘ NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii

suplimentare vă rugăm să solicitaţi certificatul de acreditare Ia cms@ehc.ro.
3. Inforrnaţiile marcate cu,, ‘“ sunt furnizate de client.
4. Concentraţiile sunt exprimate in mg/rn3, raportate Ia temperatura de 293 K şi presiunea 101,3

kPa

Verifi cat
Şef laborator

chim. An~ja~Vălcan

Întocmżt

FL-il-OS
Ediţ~a: 6/01.19; Revizia: 4/0121

Responsabil prelevare ..

specialist de medii~j~chiopu Ciprian MSc. -U
A
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CERTIFICAT OF ACREDITARE
LI 947

~ZAPO,’T iDE ;NcERcARE NR. 2104117.08.2021
Exemplar 1 din 1

‘uTR~PAs;-.P’E SRL, bc. Pabota, str. Câmpului, nr. 1, jud. Bihor

FELUL PROBE!: aer (imisU)

LOC DE PRELEVARE/ADRESĂ: Limită incintă Sud, Ferma Ciumeghiu, extravilanu bocalităţii
Ciurneghiu, jud. Bihor
PROSA PRELEVATĂ DE: Departament laborator - specialist de mediu ~chiopu Ciprian MSc.

MODUL DE PRELEVARE Şl CONSERVAREA PROBELOR:
Pre~varea: pentru determinarea NH3 s-a reabizat în barbotoare cu sobuţU absorbante specifice
care se păstrează Ia 4°C până a analiză (maxim 24 h).

ECHIPAMENTE FOLOSITE:
°ew’u pre;avare s-au utilizat: ~ompă APEX 9 seria 1676216, rotametru GE700B~eria p3.3, staţie

:‘ Hn~ CONPâD ~ara M71564. busolă digital COMPASS seria 42.1008, iar pentru
, oo~:rofc ~:ru SPECORD 30 seria 30102.

.~ER RECOL îąT: NHn: 2 łĺmin/60

)ATÁ C~RA PRELEVĂRH: 11.O8.2O21/1132~1202

R :E!DAÎAioRA::ĺ77/lż.o8.2o2i/o7~°

rrr~ ~ ~?CĂr:’LOR: 1208.2021-13 03 2021

..

1.Rezulta~ -o~ oar -:a~e in tacetul or. I ~i se referă numai Ia proba supusă încercării.
2.R0.Drtu. ~ ~ n~ocJ:Ă. ~ncr-un exemplar care se difuzează benefĺciarului, iar copia scanată rămâne
laboratorului.
3.Se interz~ce reproducerea Raportulul de Încercare in alte scopuri decât cel pentru care a fast eliberat sau
reproducerea parţială a Raportului de ncercare fără acordul scris al SC Centrul de Mediu şi Sănatate SRL.

APROBAT
DIRECTOR

Prof. Asoc. Dr. AncaE!ena Gurzău

~~ę1’ ľ”’;,

-. dEN ;‘RUL DE MEDILJ si_S6.NÄTATE

55. (‘Iuj N:tp’ -41)0240. R”u,ii”i:t
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TABEL NR. I

Note:

Viteza ~i direcţia rn/s 1,2/S - ILL-59, P0-05~ vântului *

STAS 10812: 1976
5. Arnoniac (NH3) mg/rn3 0,032 PTL-38, P0-05

1.,,c” rezultate sub limits de determinare a metodei.
2. Informaţiile marcate cu ,, * “ NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii

suplirnentare vă rugărn să solicitaţi certiticatul de acreditare a crns~ehc.ro .

3. Inforrnaţiile marcate cu ,, ~“ sunt furnizate de client.
4. Concentraţiile sunt exprimate Tn mg/rn3, raportate Ia temperatura de 293 K şi presiunea 101,3

kPa.

Verificat
Şef laborator

chim. Aná~i,a.VăIcan

(/1

Întocmit
Responsabil

specialist de mediu
prel vare~4Pu Ciprian MSc.ç’

NR
C RT

DEN U MIRE
TNCERCARE

1

UM

Ternperatura

VALOARE
DETERMINATĂ

2. P resi U fl e

00

VALOARE
ADMISĂ**

26,4

3.

METODA DE
ÎNCERCARE

kPa

Urniditate

100,2

SR ISO

%

8756: 1996

48

SR ISO 8756: 1996
P0-os ________

SR ISO 8756: 1996
P0-os

ţ
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in Iii ~$ (ui ~\ ‘pot ‘400240 Porn ‘~‘ LLlOLUL ~RÁL/Io\t I I I \ E~o tOOl 21)1 lOll 1” ‘‘K

~ ‘.Iç’li,r1 2~22! ~ .1j1 r:,i.. r ,)

~.‘l:i, ‘~l»:~.r0ii’~t( ~,Hi,.:,rc ~.1 -4’.

.. ;,. ‘ ..i~lln’: 123ć,-3ł$47i V-r,,:iiI: ‚.

,. ..

SR E~ ISO-IEC i70252018
CERTIFICAT DL ACREDI LąRh

LI 447

RAPORT OF: INCERCARE NR. 2103/17.08.2021
Exemplar 1 din 1

. 2 . t T2~RâSĂRE SRL, . Palota, str. Câmpului, nr. 1,jud. BihDr

( ~~JJ~_ PROBEI: aer (imisU)

LOC DE PRELEVAREiADRESĂ: Limită incintă Nord, Ferma Ciumeghiu, extravilanLi ocalitătH

Ciumeghiu, jud. Bihor

PROBA PRELEVATĂ DE: Departament laborator - specialist de mediu ~chiopu Cipriari MSc.

MODUL DE PRELEVARE Şl CONSERVAREA PROBELOR:
Prelevarea: pentru determinarea NW s-a realizat în barbotoare cu soluţU absorbante specifice
care se păstrează Ia 4°C până Ia analiză (maxim 24 h).

ECHIPAMENTE FOLOSITE:
Pentru pe~eva.a s-aLl utUizat: pompă APEX 6 seria 515391, rotametru GE700B seria p3.3, staţie

?teo “r9192 2ONPAD 2 seHi M71 564, busolă digital COMPASS seria 42.1008, ar pentru

.:,, 7u SPECORD 30 seria 30102.

)EBIT1VOLUM ;‚ER R. ~tQ tAT: NH: 2 11mm/SO I

~ )ATA s: ORA PRELEVĂRH: 11.08.2021I11~°-12°°

R RE~ ~ ~,~‘TAĺORA: 2776/12.08.2021I07~°

~iTfl! ÎNCERCĂR!LQR: 12.08.2021-13.08.2021

:: -~ :.:: --i- z~p. in za~elul nr. 1 şi se referă numaj a probe supusă încercării.
... 4~. . ...L,;.-j41 a~nplar care se difuzează beneflciarului, jar copia scanată rămâne

laboratorului.
3.Se nterzjce reproducerea Raportuluide Încercare in alte scopuri decât cel pentru care a fast eliberat sau
reproducerea parţialä a Raportului de lncercare fără acordul scris al SC Centrul de Mediu şi Sănatate SRL.

APROBAT
DIRECTOR

Prof. Asoc. Dr. A~ca Elena Gurzău

::~ LIti~
ut, ‚.‚‚-—.Hay. I din ~ .TOY.hi ~‘ FL-i -05

, Ediţia: 0/01.19; Revizia: 4/01.21



TASEL NR. 1

N R
C RT

DEN U MIRE
ÎNCERCARE

VALOARE
UM DETERMINATĂ

VALOARE
ADMISĂ**

METODA DE
ÎNCERCARE

Note

__________________ ~ SR ISO 8756: 1996

1. Temperatura °C 26,4 - P0-05

SR ISO 8756: 1996
2. Presiune kPa 100,2 - P0-05

SR ISO 8756: 1996
3. Urniditate 48 - P0-05

~ Viteza ęi direcţia rn/s 1,2/5 - ILL-59, P0-05~ vântului * STAS 10812: 1976

5. Arnoniac (NH3) mg/rn3 0066 PTL-38, P0-05

C

I •»c~ rezultate sub limits de deterrninare a metodei.
2. Inforrnaţiile marcate cu ,, * ‘ NU sunt acopente de acreditarea RENAR.

suplimentare vă rugărn să solicitaţi certificatul de acreditare Ia cms~ehc.ro.
3. Informaţiile marcate cu ,, ** “ sunt furnizate de client.
4. Concentraţflle sunt exprimate Tn mg/rn3, raportate Ia ternperatura de 293 K şi

kPa.

Pentru detahi

presiunea 101,3

Verificat
Şef labçrator

chim. Ang~3_VăIcan

ĺntocmit
Responsabil p~eIevare

specialist de mediufhioPu Ciprian MSc.~~

FL-i 1-05
Editja: 6/01.19; Revizia: 4/01.21
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7-’- ‘‘‘ \lm SI 111101 Ľľ0li~Il .~htŢ,i.;:.. 5551
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‘. u. --„.‚IÍI. tci/I~’: 0236-318971 E-,n:,II: cm’~ L,Ii’~ e],c.r’”

ĺ’~ 21~’\

SR ENIS0,IEC 17025:2018

CERTIFICAT DE ACREDITARE
Li 947

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 2087/17.08.2021
Exemplar 1 din 1

?2”~’- NUTRlPASĂRE SRL, bc. Palota, str. Câmpului, nr. 1, jud. Bihor

-‘...--- - - ~ -.-

FELUL PROBEI: aer (imisH)

~OC DE PRELEVAREÍADRESĂ: Limită incintă Sud, Ferma Ciumeghiu, extravflanu localităţii

‘Diurneghiu, jud. Bihor

PROBA PRELEVATĂ DE: Departament laborator - specialist de mediu ~chiopu Ciprian MSc.

MODUL DE PRELEVARE Şl CONSERVAREA PROBELOR:
Prelevarea: pentru determinarea NH3 s-a realizat în barbotoare cu soluţii absorbante specifice
care se păstrează Ia 4°C până a analiză (maxim 24 h).

ECHIPAMENTE FOLOSITE:
~entru ore!evare s-au utilizat: pompă APEX 9 seria 1676216, rotametru GE700B seria p3.3, staţie

? seria M71564, busolă digital COMPASS seria 42.10087 ar pentru

~-!ru S°ECORD 30 seria 30102.

;~B~ í’J -~ ; ,-~ER RECOLTAT: NH: 2 IrninI6O I

~ATA ~3l OPA PRELEVĂRI!: 10.08.2021I1402~1432

..:;ť), CA/ORA: 2’60I11.03.2021I07~°

- -- - :-7-r~ę Î rZCĂRILOR: 11.08.2021-12.08.2021

- ‘‘ - .‘; : r ?;r’ :-~ :ate în ~3beiul nr. I şi se referă numai Ia proba supusă Tncercării.

- - , -. a ~ r.r-un exemp~ar care se difuzează bene~ciarului, ar copia scanată rărnâne
Iaboratorului.
3.Se nterzice reproducerea Raportului de rncercare Tn alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea par~ală a Raportului de Incercare fěră acordul scris al SC Centrul de Mediu şi Sănatate SRL.

APROBAT
DIRECTOR

Prof. Asoc. Dr. Ą.Qça Elena Gurzău

f/Sr ~
I =~ c’~~v~- ~‘

Rag 1 din 2 ‘k~ 9~~}»~ - I-L-11-05
Ediţia: 6101.19; Revizia: 4101.21



TABEL NR. I

VA LOA RE
UM DETERMINATÄ

VALOARE
ADMISĂ**

METODA DE
ÎNCERCARE

Note:

~ŚR Iso 8756: 1996
2. Presiune kPa 100,6 - P0-05

SR ISO 8756: 1996
3. Urniditate % 48 - P0-05

~ Viteza ~l direcţia rn/s 1 2W - ILL-59, P0-OS• vântului * ‘

STAS 10812: 1976
5. Amoniac (NH3) mg/rn3 0,033 PTL-38, P0-OS

1.,,<” rezultate sub Iimita de determinare a metodei.
2. InformaţHle marcate cu ,, * “ NU aunt acoperite do acreditarea RENAR. Pentru detalii

suplimentare vă rugăm să solicitaţi certificatul de acreditare Ia cms@ehc.ro.
3. lnformaţiile marcate cu ~ sunt furnizate de client.
4. ConcentraţHle aunt exprirnate Tn mg/rn3, raportate a temperatura de 293 K şi presiunea 101,3

kPa.

Ve nfl cat
Şef laborator

chim. ArjĘ.QJa-Vălcan

(‘if

Întocmit
prelevare
~ţio~u Ciprian MSc.

FL-li-OS
Ed~ţja: 6/01.19; Revizia: 4/01.21

MR
C RT

DENUMIRE
ÎNCERCARE

1 Temperatura OC 28,7
SR ISO 8756: 1996
P0-05

C.

Responsabil
specialist do rnediu
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( cr Iic.tI .1 Icc ~SM I 31(4’
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— ..: H

.. . H . np .311, tcl/Ih’: 0236-318’)71 Ľ-niafl: ~
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SR EN 1SOí[EL’ I 025:20i ~
CERTIFICAT DE \C’REI)IT.ąRi~

Li 947

ŕ-~APORT DETNCERCARE NR. 2086117.O8.2021
Exemplar 1 din 1

3E~’ S NUTRIPASĂRE SRL, bc. Pabota, str Câmpubui, nr. 1 ,jud. Bihor

HR. ‘..~ ~‘ ,..:

FELUL PROBCI: aer (imisH)

LOC DE PRELEVARE/ADRESĂ: Limită incintă Nord, Ferma Ciumeghiu, extravilanu localităţfl
Ciuria~hu, jud. Bihor

PROS/k PRELEVATĂ DE: Departament laborator - specialist de mediu ~chiopu Ciprian MSc.

MODUL DE PRELEVARE Şi CONSERVAREA PROBELOR:
Prelevarea: pentru determinarea NH3 s-a realizat în barbotoare cu soluţü absorbante specifice
care se păstrează Ia 4°C până Ia analiză (maxim 24 h).

ECHIPAMENTE FOLOSITE:
Pentru prelevare s-au utilizat: pompă APEX 6 seria 515391, rotametru GE700B seria p3.3, staţie
mete’) \Nirees~ CONRAD 2 seria M71564, busolă digital COMPASS seria 42.1008, iar pentru
na .. u: . . :ectrofotcr~:ru SPECORD 30 seria 30102.

)EB’T/”JOLUM AER RECť’; :.-~T; NI-b: 2 L/min/60 I

DATĂ $~ C~A PRELEvĂRII: 10.08.2021I14°°-14~°

jR H~. ‘..~~~._-u’A’uRA: 2759111.08.2021J073°

:H.~ EX’:CUt~EJ ?NC~RCĂRiLOR: 11.08.2021-12.08.2021

,..,, .ci.~ .

-. ‘~--‘:. “: ~: ~-zate Tn tabelul nr. 1 şi se referä numa~ a proba supusă încercărH.
. .. . . ... ....u~ exemplar care se difuzeaza beneflciarului, jar copia scana~ íăí. ma

laboratorului.
3.Se interzice reproducerea Raportului de Încercare in alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea parţială a Raportului de Incercare fără acordul sciis al SC Centrul de Mediu şi Sănatate SRL.

APROBAT
DIRECTOR

Prof. Asoc. QrksAnca.Elena Gurzău
“

j(~ Ci’)’°’~ţĂ~”
\I,~ ~a’e~ ~—--

Pag, 1 din 2 ‘Ń-’.. FL-11-05
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TABEL NR. I

NR DENUMIRE VALOARE VALOARE METODADE
CRT INCERCARE UM DETERMINATĂ ADMISĂ** ÎNCERCARE

‘SR ISO 8756: 1996
1 Temperatura 00 28,7 - P0-05

SR ISO 8756: 1996
2. Presiune kPa 100,6 P0-05

SR ISO 8756: 1996
3. Umiditate % 48 P0-OS

~ Viteza ~i direcţia mIs 1 2/V - ILL-59, P0-05• vântului * ,

STAS 10812: 1976
5. Amoniac (N H3) mg/rn3 0,068 - PTL-38, P0-OS

Note:
I .,,c” rezultate sub limits de determinare a metodei.
2. lnformaţiile marcate cu ,, * “ NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii

suplimentare vă rugărn să solicitaţi certifĺcatul de acreditare Ia cms~ehc.ro .

3. lnformauile marcate cu ,, ~“ sunt furnizate de client.
4. Concentraţiile sunt exprirnate Tn mg/rn3, raportate Ia temperatura de 293 K şi presiunea 101,3

kPa.

Verificat Întocmit
Şef Iaí3oraţor Responsabil PrelfVare

chirn. An7V~ Vălcan specialistde mediu Ş~opu Ciprian MSc.~,

Pag. 2d~ri 2 ĺL-11-05
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LI 947

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 2440124.09.2021
Exemplar 1 din 1

3ENEFlC~ \RÍA~..:ESÁ**: SC NUTRIPASĂRE SRL, bc. Pabota, str. Câmpului, nr. 1,jud. Bihor

NR. CERERE**:3860/09.09,2021

FELUL PROBE!: apă subterană

LOC DE PRELEVAREIADRESĂ**: Foraj de monitorizare P0 amonte — Fermă Ciurneghiu,
extravilanul I. Ciumeghiu (între Sabonta şi Ciumeghiu), jud. Bihor

PROBA PRELEVATĂ DE: Departament laborator, specialist mediu Rî~co Florin MSc.

MODUL DE PFČELEVARE Şl CONSERVAREA PROBELOR: conform procedurii operaţionale
P0-05
RECIPIENŢI[VCLUM PROBE: recipient plastic 1 I

DATA IORA PRELEVĂRLTEMPE:RATURA LA PRELEVARE: l4.09.2021I13°~/11,4°C

NR RECEPŢIE/OATAIORĂ: 3283/1 5.09.2021/8°°

?ER1OADA EXECUŢIEI ÎNCERCĂRILOFč: 15.09.2021-22.09.2021

\VERTISMENŢ:

1 .R~zuItate ‘r .rc;~i1or sunt centralizate în tabelul nr. 1 şi se referă numai a proba supusă încercărik
R,i;ortui ch: 1:30-4:: i: este ?n~:cmit i-it-un exemplar care se difuzează beneficiarulul, iar copia scanată rămâne

aooratoruui.

3.Se interzice reproducerea Raportului de Încercare Tn alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea parţială a Raportului de Încercare.

APROBAT
DIRECTOR

Prof. Asoc. Dr. Anca Elena ~urzău

:..: H

Peg. 1 dm2 :‘ .. FL-11-03
. . , Ediţia: 6/01.19; Revizia: 4/01 21



TABEL NR. I

NR DENUMIRE VALOARE VALOARE METODADE [
CRT ÎNCERCARE UM DETERMINATĂ ADMISĂ** INCERCARE

SR ISO 5667-1: 2007
Prelevare apă ISO 5667-3: 20121 subterană ISO 5667-11: 2009

P0-OS
SR EN ISO 10523: 20122. pH Ia 2000 Unit.pH 699 PTL-19

Consum chimic SR ISO 6060:19963. de oxigen mg[02]/I < 30 PTL-06
(000Cr)
Consum SR EN 2581 3:2000/ 091:2009

4. biochimic de mg[02j/I 4 - SR EN 1899-1,2: 2003
oxigen (CBO5) PTL-05

~ Materii în mg/I SR EN 872:2005suspensie PTL-17
Reziduu filtrabil Ia STAS 9187:19846. 10500 mg/I 385 - PTL-21

Azot amoniacal SR ISO 7150-1:2001~ (NH4~) mg/I 3,14 PTL-01

SR ISO 26777-091: 20068. Azotiţi (NOí) mg/I < 0,005 PTL-04

SR EN ISO 10304-1: 20099. Azotaţi (NO3-) mg/I 1,52 - PTL-92

SR EN ISO 6878: 200510. Fosfaţi (PO43) mg/I 0,08 - PTL15

11. Calciu (Ca)* mg/I 88,5 - SR EN ISO 7980:2002
12. Magneziu (Mg)* mg/I 16,0 - SR EN ISO 7980:2002

ISO 9964-1:199313. Potasiu (K)* mg/I 1,91 PTL-33

Note:
1.,,<” rezultate sub limita de determinare a metodei.
2. Informaţiile marcate cu ,, * “ NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii

suplimentare vă rugăm să solicitaţi certificatul de acreditare Ia cms@ehc.ro.
3. Informaţiile marcate Cu ,, ~‘“ sunt furnizate de client. (

Verificat Întocmit
Şef laborator Responsabil încercări

chim. Angela Vălcan dr.chim. Marincas Olivian

!~ůijI

Pay. 2 din 2 FL-i 1-03
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U 917

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 2441 /24.09.2021
Exemplar 1 din 1

BENEFlClAR!ADRESĂ~: SC NUTRPASĂRE SRL, bc. Paiota, Mr CâmpuIui, nr. 1,jucl. Bihor

NR. CERERE*: 3860/09.09.2021

FELUL PROBEI: apă subterană

LOC DE PRELEVARE/ADRESĂ**: Foraj de monitorizare P1 platformă stocare dejecţii — Fermă
Cîumeghiu, extravflanul cc. Ciumeghiu (între Salonta şi Ciumeghiu), jud. Bihor

PROBA PRELEVATĂ DE: Departarnent laborator, specialist mediu Rî~co Florin MSc.

MODUL DE PRELEVARE Şi CONSERVAREA PROBELOR: conform procedurii operaţionale
P0-05
RECIPIENŢIJVOLUM PROBE: recipient plastic 1 I

DATA (ORA ;-~RELEVĂRHITEMPERATURA LA PRELEVARE: 14.09.2021/1 310/11 ,2°C

(. NR RECEPŢIEIDATAIORĂ: 3284/15.09.2021/8°°

PERkJADA EXECUŢIEI ÎNCERCĂRR.OR: 15.09.2021-22.09.2021

A\JERTISMENT:

1 .Re:u~atele :r,carcăr~:or aunt centraflzate in tabelul or. 1 şi se referă numai Ia proba supusă rncercării.
JRaoortoI de ,cero~re este ‘ntocmit intr-un exemplar care se difuzează beneficiarului, iar copia scjnată răm~ne

3.Se interzice reproducerea Raportulul de Încercare rn alte scopuri decât cel pentru care a tost eliberat sau
reproducerea parţială a Raportulul de ncercare.

APROBAT
DIRECTOR

Prof. Asoc. Dn Anca Elena Gurzău

—
‚— .,

. /
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TABEL NR. I

NR DENUMIRE VALOARE VALOARE METODA DE
CRT ÎNCERCARE UM DETERMINATĂ ADM1SĂ** ÎNCERCARE

SR ISO 5667-1: 2007
Prelevare a$ ISO 5667-3: 2012~ subterană ISO 5667-11: 2009

P0-05
SR EN ISO 10523: 20122. pH Ia 20°C Unit.pH 6,94 - PTL-19

Consum chimic SR ISO 6060:19963. de oxigen mg[02]/I < 30 - PTL-06
(C000r)
Consum SR EN 25813:2000/091:2009

4. biochimic de mg[O2]/I 4 - SR EN 1899-1,2: 2003
oxigen (CBO5) PTL-05

~ Materii în mg/I 51 - SR EN 872:2005suspensie PTL-17
Reziduu filtrabil Ia STAS 9187:19846. ~ mg/I 381 ‘~ PTL-21

Azot amoniacal SR ISO 7150-1:2001
(NH~) mg/I 2,87 - PTL-01

8. Azotiţi (NOí) mg/I < o,oos SR ISO 26777-091: 2006PTL-04

9. Azotaţi (NO3’) mg/I 1,33 ,, SR EN ISO 10304-1: 2009PTL-92

10. Fosfaţi (P043’) mg/I 0,05 SR EN 50 6878: 2005PTL-15
11. Calciu (Ca)* mg/I 82,5 - SR EN ISO 7980:2002
12. Magneziu (Mg)* mg/I 15,2 - SR EN ISO 7980:2002

13. Potasiu (K)* mg/I 1,90 ISO 9964-1:1993PTL-33

Note:
1., <» rezultate sub limita de determinare a metodei.
2. Informaţiile marcate cu ,, * “ NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii

suplimentare vă rugăm să solicitaţi certificatul de acreditare Ia cms@ehc.ro.
3. Informaţiile marcate cu ,, ~“‘“ sunt furnizate de client.

Verificat Întocmit
Şef laborator Responsabil încercări

chim. Angela Vălcan dr.chim. Marinca~ Olivian

)
Ź
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RAPORT DE ÎNCERcARE NR. 2442124.09.2021
Exemplar 1 din 1

~NEHCląRIA,DR.EsĂ~: SC NUTRIPASĂRE SRL, bc. Pabota, str. Câmpuiui, nr. 1,jud. Bihor

“JR. CERERE**: 1360109.09.2021

FELUL PROBE!: apă subterană

LOC DE PRELEVAREIADRESĂ**: Foraj de monitorizare P2 platformă stocare dejecţfl — Fermă
Ciumeghiu, extravilanul bc. Ciumeghiu (între Sabonta şi Ciumeghiu), jud. Bihor

PROBA PRELEVATĂ DE: Departament laborator, specialist mediu Rîsco Fborin MSc.

MODUL DE PRELEVARE Şl CONSERVAREA PROBELOR: conform procedurii operaţionaie
p0-os
~ECbPlENŢiíVOLiJM PROBE: recipient plastic 1!

)ATA JORA. PRELEV~FW/TEMPERAŢURA LA PRELEVARE: 14.09.202111312111,0°C

~„. ‘JR RECEPŢIE/DATAIORĂ: 3285/15.09.202118°°

:2ERIOADA EXECUŢIEI ÎNCERCĂRILOR: 15.09.2021-22.09.2021

\VER’ÇISMENT-:

.Rezotata!e ncercirior soot centrajizate in tabeÍu~ or. 1 si se referă numai Ia proba supusă încercării.

Rap -‘~‘,jl de inceî:.2:3 ~s:e intocrnit intr-un exemp[ar c3re se difuzează beneficiaruiui, jar copia scanată rămâne
.3boratJ uIui.

3.Se interzice reproducerea Raportuiui de Încercare ín site scopuri decât cel pentru care a fost ehberat sau
reproducerea parţiaIă a Raportului de incercare.

APROBAT
DIRECTOR

Prof Asoc Dr Anca Elena

JJ : “.‘
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TABEL NR. I

NR DENUMIRE VALOARE VALOARE METODADE
CRT ÎNCERCARE UM DETERMINATĂ ADMISĂ** ÎNCERCÁRE

SR ISO 5667-1: 2007
Prelevare apă ISO 5667-3: 20121 subterană ISO 5667-11: 2009

~_________ P0-05
SR EN ISO 10523: 20122. pH Ia 2000 Unit.pH 699 - PTL-19

Consum chimic SR ISO 6060:19963. de oxigen mg[02}/I < 30 PTL-06
(C000r)
Consum SR EN 2581 3:2000/ C91 :2009

4. biochimic de mg[02]/I 3 - SR EN 1899-1,2: 2003
oxigen (CBO5) PTL-05

~ Materil în mg/I 28 SR EN 872:2005suspensie PTL-17
Reziduu filtrabil Ia STAS 91 87:19846 10500 mg/I 380 PTL-21

Azot amoniacal SR ISO 7150-1:2001~ (NHĽ) mg/I 2,60 PTL-01

SR ISO 26777-091: 20068. Azotiţi (NOí) mg/I < 0,005 -

SR EN ISO 10304-1: 20099. Azotaţi (NOi) mg/I 1,38 PTL-92

SR EN ISO 6878: 200510. Fosfaţi (P043-) mg/I 0,07 - PTL-15

11. Calciu (Ca)* mg/I 82,2 - SR EN ISO 7980:2002
12. Magneziu (Mg)* mg/I 15,2 - SR EN ISO 7980:2002

ISO 9964-1:199313. Potaslu (K)* mg/I 1,89 PTL-33

Note:
1.,,<” rezultate sub limita de determinare a metodel.
2. Informaţiile marcate cu ,, * “ NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalü

suplimentare vă rugăm să solicitaţi certificatul de acreditare a cms(ä~ehc.ro.
3. Informaţiile marcate Cu ,, ~ sunt furnizate de client. (

Verificat Întocmit
Şef laborator Responsabil încercări

chim. Angela VăICan dr.chim. Marincas Olivian
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RAPORT DE ÍNCERCARE NR. 912/19.04.2021
Exemplar 1 din 1

SENEFlC!AR!ADRESÄ*~: NUTR!RkSĂRE SRL, cc. Palate, str. Câmpului, nr. 1, jud. Bihor

NR. CERERE**: 1428/19.03.2021

FELUL PROBE!: apă subterană

LOC DE PRELEVARE1ADRESĂ**: Foraj P0 ‘amonte— Fermă Ciumeghiu, extravilanul bc.

Ciumeghiu, jud. Bihor

PROBA PRELEVATĂ DE: Departament aborator, specialist mediu ~chiopu Ciprian MSc.

MODUL DE PRELEVARE ŞI CONSERVAREA PROBELOR: conform procedurii operaţionale

P0-05

REC~PlENTl/VOLUM FR0E~E: recipient cćastir; 1 i .

DA7A !QRA PRELEVÄR[U”rĹMPERATURA LÂ PRELEVARE : 06.04.2021/1020110,4°C

ŃR RECEPTIE/DAŢAJQRĂ: 1204/08.04.2021/730

PERIOADA EXECUŢIEI ÎNCERCĂRILOR: 08.04.2021-19.04.2021

I R€:uizaLete ĺnoercărilor sunt ceitra!izate în tahe~ul nr. I şi se referă numai Ia proba supusă TncercărU.
~ap’,rtiiie.p,cer:are a3~e ir~ccm1t într-LIn exemplar care se difuzează beneficiarului, iar cop~a scanată rămâne

Iaboralorului.
3.Se interzice reproducerea Raportulul de Încercare în alte scopuri decât cel pentru care a fast eliberat sau
reproducerea parţială a Raportului de Tncercare.

APROBAT
DIRECTOR

Prof. Asoc. Dr. Ąne.a-Eiena Gurzău
~‘2~’U ~

, ,J ,...

t~ĺ~ć2(~ ‚~‚;i ~
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TABEL NR. I

DENUM1RE VALOARE VALOARE METODA DE DECLARATIA DE
CRT ÎNCERCARE UM DETERMINATĂ ADM1SĂ** ÎNCERCARE CONFORMITATE

SR ISO 5667-1: 2007
Prelevare apă ISO 5667-3: 2012

~• subterană ISO 5667-11: 2009

P0-05
SR EN ISO 10523:

2. pH a 20°C UnÍt.pH 7,19 - 2012
PTL-19

Consum chimic I SR ISO 6060:19963. de oxigen mg[02}/I < 30 PTL-06
(CCOCr)

SR EN 25813:2000/
Consum C91:2009

4. biochimicde mg[02]JI 4 - SR EN 1899-1,2:
oxigen (CBO5) 2003 (

PTL-05

~ Materń fl mg/I 28 SR EN 872:2005suspensie PTL-17
Reziduu filtrabil Ia STAS 9187:19846. 105°C mg/I 390 PTL-21

Azot amoniacal SR ISO 7150-1:2001~ (NH4) mg/I 4,34 PTL-01

SR ISO 26777-091:
8. Azotiţi (NOi) mg/I 0005 - 2006

PTL-04
SR EN ISO 10304-1:

9. Azotaţi (NO3-) mg/I 0,83 - 2009
PTL-92
SR EN ISO 6878:

10. Fostaţi (P043-) mg/I 0,15 - 2005
PTL-15
SR EN ISO11. Calciu (Ca)* mg/I 74 7980:2002 (

~-

SR EN ISO12. Magneziu (Mg)* mg/I 14,6 7980:2002

ISO 9964-1:199313. Potasiu (K)* mg/I 2,03 PTL-33

Note:
I .,c” rezultate sub limita de determinare a metodei.
2. Informaţiile marcate cu ,, * “ NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii

suplimentare vă rugăm să solicitaţi certificatul de acreditare Ia cms(ä~ehc.ro .

3. InformaţHle marcate cu . sunt furnizate de client.

Verificat Întocrnit
Şef laborator Responsabil încercări

chim. An~IaVăIcan dr.chim. Mą<incas Olivian

\.ţ ,‘
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RAPORT DE INCERCARE NR. 91 3/19.04.2021
Exemplar 1 din 1

BEN fti’ADRESĂ**: SS NUTRIPASĂRE SRL, oc. Palota, str. Câmpului, nr. 1, jud. Bihor

Nit CERERE*~: 1428/19.03.2021

FELUL PROBEI: apă subterană

LOC DE PRELEVAREÍADRESĂ**: Foraj P1 platformă stocare dejectii— Fermă Ciumeghiu,

extrav~anul ioc. Ciumeghiu, jud. Bihor

PROBA PRELEVATĂ DE: Departament laborator, specialist mediu ~chiopu Ciprian MSc.

MODUL DE PRELEVARE Şl CONSERVAREA PROBELOR: conform procedurfl operaţionale

P0-05

RECr:~”~UV0LUM PROBE: recipient plastic 1!

DAt-~ :J- :PRELEVĂRII/TEMPERATURA LA PRELEVARE : 07.04.202111025/10,800

NR RECEPŢIEÍDATAJORĂ: 1204/08.04.2021/7~°

PERK)ADA EXECUŢIEI ÎNCERCĂRILOR: 08.04.2021-19.04.2021

. oercărUor sunt centra!izate in tabelul nr. 1 şi se referä numai Ia proba supusă încercărfl.
2.R:~’’-’., ::.2 L o~rcar~ -2ste mnt~5_a1~’wt intr-un exemplar care sa clifuzează beneficiarului, iar copia soanată rámâne
IaborCLjruíui.
3.Se interzice reproducerea Raportuiui de Încercare în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau
reprodLlcerea parţială a Raportului de Incercare.

APROBAT
DIRECTOR

Prof. Asoc. Dr’-;4~ië’äËlena Gurzău

Pai 1 dh~ 2 -- - . FL-11-03
FdWa: (3/01 .19: Revizia: 4’fll 71



TABEL NR. I

NR DENUMIRE VALOARE VALOARE METODA DE DECLARAŢIA DE
ORT TNCERCARE UM DETERM~NATĂ ADMlSk~* ÎNCERCARE CONFORMFFATE

SR ISO 5667-1: 2007
Prelevare apă ISO 5667-3: 20121 subterană ISO 5667-11: 2009

P0-OS
SR EN SO 10523:

2. pH Ia 20°C Unit.pH 7,18 - 2012
PTL-19

Consum chimic
SR SO 6060:19963. de oxigen mg[02]/I < 30 PTL-06

(CCCCr)
SR EN 2581 3:20001

Consum 091:2009
4. biochimicde mg[02)/I 3 - SR EN 1899-12:

oxigeri (CBO5) 2003
PTL-05

~ Materfl fl mg/I 24 SR EN 872:2005suspensie PTL-17
Reziduu filtrabil Ia STAS 9187:19846. mg/I 388 PTL-21

Azot amoniaca! SR ISO 7150-1:2001~ (NH4~) mg/I 4,25 PTL-01

SR ISO 26777-091:
& Azotiţ (NOi) mg/I < 0,005 - 2006

PTL-04
SR EN ISO 10304-1:

9. Azotaţi (NOi) mg/I 0,54 - 2009
PTL-92

, SR EN ISO 6878:
10. Fosfaţi (P043-) mg/I 0,033 - 2005

PTL-15
SR EN ISO11. Calciu (Ca)* mg/I 71,3 - 7980:2002 (

~--

SR EN ISO12. Magneziu (Mg)* mg/I 13,3 - 7980:2002

SO 9964-1:199313. Potasiu (K)* mg/I__J 2,01 PTL-33

Note:
I .»<“ rezultate sub limita de determinare a metodei.
2. Informaţii!e marcate Cu ,, “ NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru cletalii

suplimentare vă rugăm să solicitaţi certificatul de acreditare Ia cms6~ehc.ro .

3. Informaţiile marcate cu,, ~“ sunt furnizate de client.

Verificat Întocmit
Şef laborator ResponsabU încercări

chim. Ang~VVăIcan dr.chim. Marincas Olivian
!
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RAPORT DE 1NCERCARE NR. 914/19.04.2021
Exemplar 1 din 1

~ SC NUTRJPASĂRE SRL, bc. Pabota, str. Câmpului, nr. 1,jud. Bihor

MR. CEP’ERE~: 1428/19.03.2021

FELUL PROBE!: apă subterană

LOC DE PRELEVAREIADRESĂ**: Fora] P2 platformă stocare dejecţU— Fermă Ciumeghiu,
extravilanul bc. Ciumeghiu, jud. Bihor

PROBA PRELEVATĂ DE: Departament aborator, specialist mediu Schiopu Ciprian MSc.

MODUL DE PRELEVARE Şl CONSERVAREA PROBELOR: conform procedurii operaţionale
P0-05
RFCIPIEtÇUVOLUM PROBE; rec~ent o!asťc 1 I

DATA !0?.Ľ’ PRELEVĂRUÍTEMPERATURA LA PRELEVARE : 07.04.2021/1O~°/1 0,4°C

ŃR RECEPŢIE!DATAIORĂ: 1 205/08.04.2021I7~°

PERIOADA EXECUŢIEI INCERCĂRILOR: 08.04.2021-19.04.2021

-~‘VERTi~-~J1;~EN7:

i.Rezulta~.~ ,~-:ercanľor sunt centraiizat~ în tab&uI nr. 1 şi se referă numai Ia proba supusă încercărfl.
-:r~:~-oare este intocmit ir:r~7łr exemplar care se difuzează beneficiarului, ar copia scara~ rämäne

aboratoru,ui.
3.Se interzice reproducerea Raportului de Încercare in alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea parţială a Raportului de Incercare.

APROBAT
DIRECTOR

Prof. Asoc. Dr.~Anca Elena Gurzău..:

-7 -

r
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TABEL NR. I

NR DENUMIRE VALOARE VALOARE METODA DE DECLARAŢ!A DE
CRT ÎNCERCARE UM DETERM~NATĂ ADMISĂ** ÎNCERCARE CONFORMITATE

~ SR ISO 5667-i: 2007
Pwlevaie apă ISO 5667-3: 20121. subterană ISO 5667-11: 2009

— ~Pp-05
ŚR EN ISO 10523: -~

2. pH Ia 20°0 Unit.pFI 7,15 - 2012
PTL-19

Consum chimic SR ISO 6060:19963. de oxigen mg[02}/I < 30 PTL-06
(000Cr)

SR EN 25813:2000/
Consum 091:2009

4. bioch!micde mg[O2]/I 2 - SR EN 1899-1,2:
oxigen (CBO5) 2003

PTL-05

~ MaterU fl mg/I 23,6 SR EN 872:2005suspensie PTL-17
Reziduu filtrabil Ia STAS 9187:19846. 10500 mg/I 386 PTL-21

Azot amoniacal SR ISO 7150-1:2001~ (NH~) mg/I 4,17 PTL-01

SR ISO 26777-091:
8. Azotiţi (NOi) mg/I < 0,005 - 2006

PTL-04
SR EN ISO 10304-1:

9. Azotaţi (NOs-) mg/I 0,42 - 2009
PTL-92
SR EN ISO 6878:

10. Fosfaţi (P043) mg/I 0054 - 2005
PTL-15
SR EN ISO11. Calciu (ca)* mg/I 68,7 7980:2002

SR EN ISO12. Magneziu (Mg)* mg/I 13,1 7980:2002

ISO 9964-1:199313. Potasiu (K)* mg/I 2,01 PTL-33

Note:
1.,,<” rezultate sub Iimita de determinare a metodei.
2. Informaţiile marcate cu ,, * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii

supíimentare vă rugăm să solicitaţi certificatul de acreditare a cms~ehc.ro .

3. InformaţiUe marcate cu ,, ~~‘“ sunt furnizate cia client.

Verificat Întocmit
Şef laborator Responsabil încercări

chim. Angeit,.Yălcan dr.chim. Mari~ca~ Olivian
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RAPORT DE ÎNCERCARE Nr. 556/05.04.2021

Beneficiar: S.C. NUTRIPASĂRE S.R.L
Object supus încercării: Apă uzată

Adresa: Palota, str. Câmpului, nr. 1

Punct de prelevare: Bazin apă uzată menajerä — P.L. ferma de cre~tere a păsărilor Ciumeghiti
Contract/comandă: nr. 126
Raport prelevare: ur. 5

Probă prelevată de: Lab AU
*Aspect probă: incoloră

Data recepţiei: 31.03.2021

data: 30.03.2021
data: 31.03.2021

Data prelevării: 31.03.2021
Volum probă [1]: 2,0

Data începerii încercării: 31.03.2021

Ora prelevării: 9:50

Cod probă: 556T2

Determinări ŕizico—chimjce:

Unitate Conc. max. admisăNr.
Denuirnre incercare de Valoare cleterniiruiă Metoda de incercarecrt. .

masură NTPA 002/2002
~h

[ ~1 Tempera Ĺură uC 5 40
~ pH unit. pH/temp 7,0 Ia 21.8 UC 6,5-8.5 SR EN ISO 10523:2012

J~ Suspensli totale mg/I 10,1 350 SR EN 872:2005
(4~ CCO-Cr mg 02/1 42.3 500 SR ISO 6060: 1996
~ CBO las zile si 20 Lt mg 02/1 7,97A 300 SR EN ISO’5815.1:2020
~ Amoniu mg/I 8.43 30 SR ISO 7150-1:2001

1Ç~, Substanţe extractibile mg/I <20 (50***) 30 SR 7587:1996
~~DetergenĹi anionici mg/I 1.52 25 HACH LCK 432
~Fosfor total mg/I 0.684 5 HACH LCK 349

* Încercărite marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare “ă rugăm solicitaţi

certificatul de acreditare Ia e-majl : aboratorepurarcualaoradca.ro
** Incertitudine de măsurare extinsă. distribuţie normată. pentru un njvel de încredere de 95 %, k=2
~ Vatoare de informare

- - “ I diluţie / 1 replică

Rezuliatele incercărilor se refera doar Ia proba de apă supusă încercării.
Este interzjsa reproducerea par~iaIa a raportulm de incercare f3íra acordul scris al SC Compania de Apa Oractea SA.
Exemplarul original al raportului de Înccrcarc se etnite beneflciarului.

Şef laborator
ing. chint Horaţiu Alexan

Responsabil încercărj

S.C. Conipania de Apă Oradea S.A.
Laborator Apă (Jzatň

Ca lea Borşu lu i. nr. 22Ł. 4 10605. Oradea
Tel: 0259 412 883. Fa.\. 0259 412 885
e—mail: laborator.epurareä apaoradea.ro
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